
BERIGT OMTRENTDÎEN VERKOOPDER VERZAMELING
VAN EYNDHOVEN.

Op den 14™ en 15™ October 1.1. had te Rotterdam de open-

bare veiling plaats der aanzienlijke collectie van insecten en

boeken, nagelaten door vyijlen den Heer A. J. van Eyndhoven

te Zutphen.' Deze collectie bestond, Avat de insecten betrof,

uit verschillende verzamelingen , achtervolgens bijeengebragt ;

met name de verzameling die vroeger aan den Heer A. J.

d'Ailly had toebehoord, die van Dr. C. Dalen, die van den

Heer J. C. H. van Walchren , die van Prof. van Lennep en die

welke de Heer van Eyndhoven reeds had bijeengebragt, eer hij

de eerste der bovengenoemden had aangekocht , 't geen alles

nog werd aangevuld door eene verbazende hoeveelheid van

kleinere collectien in kisten en doozen. De boeken waren

voor het grootste gedeelte werken over entomologie ; enkele

nommeïs daaronder waren handschriften en teekeningen.

Onder hen , die zich voor den verkoop in het Notarishuis

vereenigden , bemerkte men niet veel vreemdelingen , 't geen

deels aan het late jaargetijde , deels daaraan moet worden toe-

geschreven dat de tijdruimte tusschen het verzenden van den

Catalogus en den dag der auctie eigenlijk te kort was. Het

bleek evenwel spoedig dat de aanwezige vreemdelingen niet

gekomen waren om bloot aanschouwers te zijn, maar voorne-

mens zelven eene rol in de auctie te vervullen. Eenigzins werd

aldus de vrees opgewekt dat deze schatten van natuurlijke ge-

schiedenis en vooral de zeldzaamheden daaronder Nederland
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zouden verlaten om nimmer meer in Nederlandsche kabinellen

terug te iieeren. Dan de uitslag toonde dat deze vrees onge-

grond Avas.

De collectien d'Ailly , Dalen en van Walchren [Lepidoplera)

werden elke in haar geheel aangekocht door den Heer Dr. M.

C. Verloren ; de collectien n*^ VI (van Eyndhoven) en VII en

VIII (van Walchren , Colcoptera) Meerden wel door den Heer

A. Deyrolle uit Parijs aangekocht , doch de Orthopiera , He-

miptera en Ncuroj)tera van Walchren kwamen met een over-

groot aantal Braziliaansche insecten aan 's Rijks museum van

Natuurlijke Historie te Ley den en de afd. X aan het museum

der Hoogeschool te Groningen , 't welk ook in het bezit kwam

van de hoogst merkwaardige anatomische praeparaten van de

Bombyx Mori , vervaardigd door den kundigen T, D. Schub-

ärt. De oude collectie van Lennep , waaraan reeds veel scheen

ontnomen te zijn (voornam, de oude typen van het werk van

Cramer) , kwam in verschillende handen.

Kast I met inhoud gold ƒ 460.

» II en III desgelijks » 800.

» IV en V » » 1170.

» VI » » 500.

» VII en VIII » » 620.

» IX » » 150.

Men mag zich alzoo er over verheugen dat het grootste en

vooral het merkwaardigste gedeelte dezer zoo bijzonder rijke

verzameling voor het vaderland bewaard is gebleven.


